
Acta upfap9 18 d'Abril

Ordre del dia:

1. Contracampanya eleccions al Rectorat
2. Proposta AEP 22 d'Abril
3. Jornada de lluita del 25-A
4. Manifestació del 28-A
5. Vaga del 9-M
6. Grup de formació crítica – Campus de Poblenou

1. Contracampanya eleccions al Rectorat

Ap9 treballarà autònomament en ella ja que desconeixem la posició de la resta d'Assemblees 
malgrat que ahir hi hagués reunió de la comissió per plantejar la contracampanya.

Pensem més en participar en les eleccions promovent el vot nul a través d'una papeleta amb la 
candidatura alternativa inventada (Miguel està treballant en el disseny). Ap9 convoca per la 
setmana que ve una Àgora per perfilar amb els treballadors i les treballadores la contracampanya i 
per incloure les seves qüestions.

2. Proposta AEP 22 d'Abril

Ap9 donarà suport material i logístic a la parada de Ciutadella si es convoca. 

3. Jornada de lluita del 25-A

Sobre l'acció que s'ha plantejat en relació a la jornada de lluita del 25-A, parlarem personalment 
amb la resta d'assemblees de la UPF per cordinar-la.

4. Manifestació del 28-A

Ap9 donarà suport i es sumarà a la manifestació unitària d'educació contra la LOMCE, tant si la 
PUDUP hi dóna suport com si no.

5. Vaga del 9-M

Sobre la vaga d'ensenyament convocada per CCOO, no creiem en la conveniència de convocar un 
dia de vaga: mitjà per a què??? No hi participarem, potser ens ho replantegem si PAS – PDI s'hi 
sumen (tot i que sigui poc probable per la poca implantació del sindicat a la Universitat).

6. Grup de formació crítica – Campus de Poblenou

Per començar a treballar amb algunes jornades que van quedar penjades el trimestre passat i que van 
sortir a l'assemblea, es convoca reunió el 24 d'Abril. No recordo l'hora, però podria ser a les 
18.30h?
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